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 پايگاه ھای دايمی در افغانستان

  آخرين اميد امريکا در منطقه
  

ر یگو و ئيد گفتأخصوص ته لمان با بعد از سفر به "آقای کرزی"اظھارات اخير  ا ب ايی ھ ا امريک ل ب  حکومت کاب

اعی کشور می باشد،سر پايگاه ھای دايمی ات سياسی و اجتم ارات .  نقطه عطفی در حي ای کرزی"اظھ انگر "آق  بي

شود و حکومت  گذر از مرحله کنونی به شرايطی است که افغانستان به پيمانه زياد از وجود نيرو ھای بيگانه پاک مي

  . الت خارجی و مستقل تصاميمش را در قبال قضايا  اخذ خواھد کرددور از مداخه ی بئکابل تا جا

ه را بؤ ايجاد پايگاه ھای دايمی امريکا در افغانستان سۀدر رابط وده است ه االت بسيار اذھان عام خود مصروف نم

اه ھای دايمی داأی مسئچرااما مھم تر ازھمه   ستان پايگ د در افغان شته باشد؟ و له می باشد يعنی چرا امريکا ميخواھ

ه چرا مردم افغانستان به نيرو ھای بيگانه اجازه بدھد که پايگاه ھای دايمی در کشور شان داشته باشد؟ اگر نگاھی  ب

ال ه ندازيم ايران بمنطقه بي ستان و عراق مث ه مطرح است و اشغال افغان حيث ھمکاری خوب برای امريکا در منطق

رای بارز و خوبی در رابطه می باشد رئيس جمھور م ب اده اي ار داشت آم ق مطبوعات اظھ اری از طري د ب ران چن  اي

ھدايت جھان با امريکا صحبت کنيم باوجوديکه ايران حرف از ھدايت جھان ميزند اما بيشتر اظھارات رئيس جمھور 

د برای  خوب یيعنی ايران ھمکار. نظر ميرسده ايران در قسمت منطقه واقع گرايانه ب ه ميتوان ا در منطق باشد امريک

رد و  رار گي ا ق تنھا در صورتيکه منافع حکومت ايران حفظ باشد اما ايران آنقدر رشد نموده است تا در خدمت امريک

  .له  پی برده استأمقامات قصر سفيد به اين مسدقيقا 

ائی و امريکاين حال روحيه ضد امريکاع در  ام نھ د  ستيزی در پاکستان به اوج خود رسيده است، امريکا در جنگ ن

ی درين جنگ ئپاکستان بيشتر از عساکر امريکاعساکر . سطح مملکت از وجود پاکستان استفاده نموده عليه ترويسم ب

ستان امن نيست  سر ھای خود را از دست دادند، اقتصاد پاکستان شديدا آسيب ديده است، امروز ھيچ نقطه ای از پاک

ستان را تھ شتر پاک ان ديگر بي ه از ھر زم دضمنا خطر تجزي د ميکن ورد از ھندوستان . دي د م ا در چن ان امريک ھمچن

  .کمک گرفت برای فشار آوردن باالی پاکستان
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ه در نتيج ود ک سته نم ات ۀ از جانب ديگر چندين قرار داد اقتصادی و نظامی را امريکا با ھندوستان ب آن بعضی حلق

ستان ت ات پاک شتر نزديک شأدر مطبوع ا و بي رفتن از امريک ر فاصله گ د ب ين و کي ط چ ر رواب تن ب ه داش دن و توج

ه بما. پاکستان داشتند رد ک شود سراغ ک ی را مي رين ملت ان کمت ادر سطح جھ ه ضد امريک ستان روحي د ملت پاک ی ئنن

  .داشته باشند

ا ءً  بنا. ضمنا امريکا برای رقابت با چين در منطقه و جھان نياز به ھندوستان دارد تا پاکستان رای امريک ه ب  در منطق

  . نمانده در حاليکه ھمسايه ھای شمالی افغانستان سر شار از گاز ھستندیافغانستان اميد ديگرجز ه ب

اه  روسيه ھم در پھلوی ھندوستان وايران از جنگ ب ا در ءً حيث جنگ در افغانستان منفت می برد بن  از وجود امريک

ستان داشته  اما تصور نکنم روسيه حين ذھنيت را در قبال پايگا.افغانستان حمايت نمود ا در افغان ه ھای دايمی امريک

د ط وا. باش د رواب الھای بع ا س سمطمئن د و م د ش ره خواھ نگتن و مسکو تي اد خط أش ا و ايج ل در اروپ له نصب ميزاي

د د گردان ر خواھ وش ب ورج ب ه دوران ج فيد را ب صر س رملين و ق ط ک اعی رواب ا و . دف زش ھ رفتن خي دنظر گ ا م ب

ی د آغاز انتظاھرات مردمی در ممالک عرب امال از دست بدھ ستان را ک ا افغان تبداد  اگر امريک اليزم و اس ام امپري ج

  .ی در سطح منطقه و جھان شروع خواھد شدئامريکا

ل مس د در أاگر حکومت کاب ه کن وی جرگ ه و ل سی جرگ ه ول ستان را محول ب ا در افغان اه ھای دايمی امريک له  پايگ

اه آنص ر توافق پايگ ستانئھای امريکاورت امکانات بسيار وجود دارد ب سانيکه ب،ی در افغان ده ه  چون ک حيث نماين

ستان تحمل ه مردم ب ه را در سراسر افغان رو ھای بيگان ام وجود ني ا ده سال  تم ر آنھ د اکث خانه ملت راه پيدا کرده ان

دهللا. کرده و آنھا را پذيرفته اند ر عب ده از جانب ديگر داکت ه صد نماين ه مدعی داشتن نزديک ب دهللا  ک سی  عب در ول

ودئھای امريکالويزيون طلوع از وجود پايگاه جرگه است در مصاحبه با ت ستان حمايت نم ھر ترتيب ه ب. ی در افغان

دي ا موقف مقاومت و مجاھ ن اگر امريکا بخواھد خالف ولسی جرگه  ميتواند پايگاه ھای دايمی خود را داشته باشد ام

ذر از. امروزی تعين کننده است ع گ ه از کشور در واق  يک ھمانطوريکه در باال تذکر داده شد خروج نيرو ھای بيگان

د است ه و دور جدي ه مرحل ه ب ا. مرحل ت و ءً بن ای مقاوم رو ھ ا ني د ت م ميکن ان حک رايط آن زم ان و ش  تقاضای زم

ا متظاھرات . ای جديد اتخاذ نمايندمجاھدين امروزی موقف گيری ھ دل خوبی است اگر امريک ردم مصر م ونی م لي

د در ۀخالف خواسته و اراد  ملت افغان پايگاه ھای دايمی در افغانستان ساخت در آنصورت مجاھدين امروزی ميتوانن

ليونی در پايتخت و ساير واليات به نمايش د و اراده ملت را توسط تظاھرات مپھلوی حماسه از قدرت نرم استفاده کنن

دی نيست اگر ين حال والياتعدر . بگذارند شود حرف ب اک مي ه پ رو ھای بيگان دين در حفظ يکه از وجودی ني مجاھ

دئامنيت و فساد زدا ی کمک نماي ی ت. ی به اردوی ملی و پوليس مل ساد زداأيعن ه جزء از ئمين امنيت و ف ی در جامع

تن ب رای رف ات سر ه اھداف مجاھدين نيز می باشد ودر حين حال ب ه تطرف انتخاب از ب ا سری ني مين امنيت در أت

  . سراسر افغانستان داريم

داھر ترتيب خروج نيرو ھای بيگانه نتيجه ه ب انی و جان ف اله، قرب ان و ئزحمات ده س شه قھرم دين ھمي ی ھای مجاھ

ایه ی ھا را وادار نمايد تا پايگائ مقاومت به تمام معنا ميتواند امريکاءً بنا. کافه ملت افغانستان می باشد ز ھ  شان را ني

  . تاکيد بنده بر انتخاب بھترين و سالم ترين شيوه مبارزه می باشد.در خاک افغانستان بسته نمايد

  با احترام                                                                                                                  

  

  :يادداشت
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ورد، پو ن م د دراي ال ھرچن ستان آزاد"رت ستان-افغان ه "آزاد افغان ويش را علي ه مواضع خ ۀ جداگان ک اعالمي ی ي ط

  :پيشنھاد فعلی امپرياليزم و شرکاء اعالم خواھد داشت با آنھم جا دارد بيفزائيم

ه دشمن  تجربۀ تاريخی مردم افغانستان و خلقھای سراسر جھان بارھا و بارھا اين حقيقت را به اثبات رسانيده است ک

م توانسته اند با ھر ضربتی ما مطمئنيم ھمانطوری که تا حال مرد.  وادار به تسليم نمودمسلح را فقط می توان باسالح

وکران " رقص ستراتيژيک"ليزم را به امپريا اليزم و ن دن کامل امپري رون ران ه راه بي م يگان وادار نمايد بعد از اين ھ

روشزرخريد آن، اعم از به اصطالح مجاھد و طالب و  يھن ف د م ائی دار"چن ا،آن" نکت روی خود و آتش ء اتک ه ني  ب

  . خواھد بودمردم ماتفنگ 

عنوانی که صورت گيرد خيانت به امر استقالل و ھر ما را عقيده بر اين است که ھمکاری با دولت دست نشانده زير 

  .ميھن استآزادی کشور و زير پا نمودن خون جانبختگان 

ردم ھمان طوری که بار ھا نوشته رميھن و م د دامن گي انی می توان ا زم  ايم باز ھم می نگاريم، تمام اين بدبختی ھا ت

ه درذھن . دندلير ما باشد، که مرم نتواند به وحدت رزمنده ای دست ياب لذا به عوض دامن زدن به  توھمات بيمار گون

  . تالش نمودآنھامردم، بايد جانبازانه برای وحدت 

  :بار ديگر می افزائيم

  .دی کشور و بھروزی مردم آن، شب فردای وحدت مردم ميسر استآزا

                                                                               به اميد آنروز
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